MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
RIADIACI ORGÁN PRE OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO: 42181810
ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI
O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia, na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku
Identifikácia žiadateľa (ďalej len
,,žiadateľ“)
Názov a kód žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku (ďalej len ,,žiadosť“)

Obec Nesluša
Nesluša 978
023 41 Nesluša
IČO: 00314137
Vodozádržné opatrenia areálu Základnej
školy v Nesluši
NFP310020X508

Kód výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku (ďalej len „výzva“)

OPKZP- PO2-SC211-2018-40
(7. hodnotiace kolo)

rozhodol tak, že v súlade s § 57 ods. 7 v spojení s § 19 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“)
žiadosť

s ch v a ľ u j e
s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 189 182,52 EUR (slovom:
stoosemdesiatdeväťtisíc stoosemdesiatdva celých päťdesiatdva stotín EUR), pričom celkové
oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 199 139,50 EUR (slovom:
stodeväťdesiatdeväťtisíc stotridsaťdeväť celých päťdesiat stotín EUR).
Na základe výsledkov konania o žiadosti bola v súlade s § 19 ods. 11 zákona o príspevku
z EŠIF určená nasledujúca podmienka:
•

kladný výsledok kontroly verejného obstarávania k všetkým zákazkám hlavnej
aktivity projektu zo strany Slovenskej agentúry životného prostredia, Sekcia fondov
EÚ ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného
prostredia (ďalej len „SO“).
Kontrola verejných obstarávaní zo strany SO sa netýka tých verejných obstarávaní
k zákazkám hlavnej aktivity projektu, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti mať v
čase predloženia žiadosti ukončené verejné obstarávanie, resp. ani začaté verejné
obstarávanie – t. j. a) na zákazky s nízkou hodnotou podľa § 5 ods. 4 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), na zadávanie ktorých sa vzťahuje
postup podľa § 117 zákona o VO, b) na zákazky, ktoré podliehajú niektorej z výnimiek
v zmysle § 1 ods. 2 až 12 zákona o VO, c) žiadateľ nie je povinný mať ukončené, resp.
ani začaté verejné obstarávanie na podporné aktivity projektu.
Kontrola verejného obstarávania je zameraná na kontrolu súladu verejných obstarávaní
so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Pre splnenie vyššie uvedenej podmienky je žiadateľ povinný predložiť v lehote
stanovenej SO dokumenty, v rozsahu stanovenom v písomnej výzve na predloženie
dokumentov, ktorú SO zašle žiadateľovi elektronickou formou. Splnenie vyššie
uvedenej podmienky je žiadateľ povinný preukázať v lehote stanovenej SO a to
predložením predmetnej dokumentácie prostredníctvom systému ITMS2014+ v súlade
s platnou Príručkou k procesu verejného obstarávania. V prípade nepredloženia
požadovaných dokumentov v stanovenej lehote, alebo v prípade, že SO neuzavrie
kontrolu verejného obstarávania všetkých zákaziek hlavnej aktivity projektu s kladným
výsledkom, SO v súlade s § 25 ods. 5 písm. b) zákona o príspevku z EŠIF nezašle
žiadateľovi návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku.
Odôvodnenie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán
pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) v rámci
konania o žiadosti overil splnenie podmienok poskytnutia príspevku a dospel k záveru, že
žiadosť podľa jej obsahu (vrátane príloh) splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku tak,
ako boli stanovené vo výzve, na základe čoho žiadosť schválil. Uvedené overenie splnenia
podmienok poskytovania príspevku nelimituje poskytovateľa alebo iný orgán oprávnený na
výkon kontroly/auditu (vrátane Úradu pre verejné obstarávanie) v následnom overovaní ich
splnenia v ďalších fázach implementácie projektu, ktorý je predmetom žiadosti, v súlade
so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa príslušných právnych
predpisov, ktoré sa na žiadateľa vzťahujú a s inými dokumentmi záväznými pre žiadateľa, a to
v období uzatvárania zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako aj počas
platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Zároveň z obsahu podmienky uvedenej vo výroku tohto rozhodnutia vyplýva, že podmienka
kladného výsledku kontroly verejného obstarávania k všetkým zákazkám hlavnej
aktivity projektu zo strany SO podľa vyššie uvedeného musí byť splnená k tomu, aby mohol
SO zaslať žiadateľovi návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku.
Výška schváleného nenávratného finančného príspevku je maximálna a v priebehu realizácie
nesmie byť prekročená.
V súlade s ustanovením § 25 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF právny nárok na poskytnutie
príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
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príspevku. Poskytnutie príspevku na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku je viazané na splnenie podmienok ustanovených v zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku.
Poučenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu je v súlade s § 22 zákona o
príspevku z EŠIF možné podať odvolanie. Žiadateľ môže do 10 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia podať odvolanie zaslaním do elektronickej schránky MŽP SR
podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým
podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa
(štatutárnym orgánom žiadateľa, resp. splnomocnenou osobou) alebo písomne na adresu RO
pre OP KŽP:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor posudzovania projektov
Karloveská 2
841 04 Bratislava
V odvolaní sa okrem identifikačných náležitostí (§ 22 ods. 5, písm. a) a b) zákona o príspevku
z EŠIF) musí uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, akej veci sa odvolanie týka
a dôvody podania odvolania, čo odvolaním žiadateľ navrhuje a dátum podania a podpis osoby
podávajúcej odvolanie.
Žiadateľ je oprávnený po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia podať podnet na
preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania v súlade s podmienkami uvedenými v
§ 24 zákona o príspevku z EŠIF.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
Žiadateľ je oprávnený najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia o
schválení žiadosti na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky vyzdvihnúť kópiu
žiadosti, ktorá bola predložená listinnou formou. Kópiu žiadosti, ktorá bola predložená
listinnou formou si žiadateľ môže osobne prevziať po dohode termínu so zamestnancami
Odboru posudzovania projektov na tel. čísle 0906 314 511. V prípade, ak kópiu žiadosti, ktorá
bola predložená listinnou formou neprevezme osobne štatutárny orgán žiadateľa, osoba
poverená prevzatím predmetnej kópie sa musí preukázať písomným poverením štatutárneho
zástupcu žiadateľa. Kópia žiadosti, ktorá bola predložená listinnou formou a ktorú si žiadateľ v
stanovenej lehote nevyzdvihne, bude vyradená z dokumentácie v zmysle zákona č. 395/2002
Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

............................................................
Mgr. Juraj Smatana
štátny tajomník I.
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(podpísané elektronicky v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších predpisov)
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